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Overschie

Spreekuur bij de Kredietbank

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Overschie leuker
en beter maken.

Schulden ontstaan door heel verschillende oorzaken. Erover praten
is vaak de eerste stap naar de oplossing. Dat kan bij De Kredietbank
Rotterdam (KBR), een onderdeel van de gemeente. KBR houdt elke
week spreekuur bij u in de buurt.

Theater in de Kinderboekenweek

Stoere Broer in de bieb

Schulden kunnen iemands leven verpesten. Maar wat kun je doen om
ze op te lossen? Bij KBR staan de medewerkers klaar voor Rotterdam
mers met schulden. Rodney Ramdharie is schuldbemiddelaar bij KBR.
‘We lossen de problemen samen met de schuldeisers en de cliënt op.
En we helpen hem of haar om nieuwe schulden te voorkomen. In de
praktijk is de aanpak voor iedereen anders. Het eerste gesprek is altijd
vrijblijvend. Dan krijgt de cliënt antwoord op alle vragen. Is er een
vervolg nodig? Soms is budgetbeheer het beste. Dan komen de inkom
sten bij ons binnen. We betalen daarvan de schuldaf lossingen, de vaste
lasten en het leefgeld van de cliënt.’

Joep van Aert

Begeleiding en training
Cliënten krijgen bij KBR ook financiële begeleiding en training.
Rodney Ramdharie: ‘Een begroting maken en rekeningen betalen is
niet ingewikkeld, maar je moet het wel even leren. Ik nodig mensen
uit om te komen praten en informatie bij ons op te halen. Mijn col
lega’s en ik helpen ze graag.’ KBR heeft spreekuur op dinsdag tussen
9.00 en 12.45 uur op Burgemeester Baumannlaan 178. Loop binnen of
maak een afspraak via 14 010.

Tess en Tommie spelen de hoofdrol in Stoere Broer, een vrolijke theatervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.

Lezen is heel goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Elke dag een kwartiertje (voor)lezen
vergroot de woordenschat met ongeveer duizend
woorden in een jaar. De Rotterdamse bibliotheken
organiseren in de Kinderboekenweek allerlei
activiteiten. Het thema is dit jaar vriendschap. Op
www.bibliotheek.rotterdam.nl vindt u alle infor
matie. In Bibliotheek Overschie is 13 oktober om
10.30 uur het kindertheaterstuk Stoere Broer te
zien. De voorstelling gaat over een broertje en zusje
die dikke vrienden zijn. Tess is een stoer meisje. Ze

is nergens bang voor en ze durft alles. Spelen met
haar grote broer Tommie vindt ze superleuk. Maar
Tommie is helemaal niet stoer. Hij houdt niet van
buiten spelen maar wel van lezen. Tess vindt dat
raar. Grote broers moeten toch stoer zijn? Gaat het
Tess lukken om Tommie stoerder te maken? En is ze
zelf misschien toch ook wel eens ergens bang voor?
Kom maar kijken! Zaterdag 13 oktober, 10.30 uur.
De toegang is gratis, Hoge Schiehof 39. Kaartjes zijn
verkrijgbaar via de website of aan de balie.

Kleurige tunnels onder de A13

David Rozing

Het is Kinderboekenweek! Van 3 tot en met 14 oktober is in heel Nederland aandacht voor kinderen,
boeken en lezen. In Bibliotheek Overschie is zaterdag 13 oktober om 10.30 uur Stoere Broer te zien.
Een vrolijke theatervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.

Rodney Ramdharie in gesprek met een cliënt.

Bewonersinitiatief? Doen!
Met een bewonersinitiatief kunnen bewoners budget aanvragen
als ze iets organiseren voor hun straat, wijk, buurt of voor het hele
gebied. Dat werkt als volgt.
Het bewonersinitiatief heeft al veel buurtborrels, sportevenementen
en andere activiteiten mogelijk gemaakt. De gebiedscommissie nodigt
Overschieënaars met een goed idee uit om dat samen met anderen
uit te werken en er een bewonersinitiatief van te maken. Dat mag
klein of groot zijn. Het budget kan bijvoorbeeld een paar honderd
euro zijn voor een kerstborrel in de straat. Een groot evenement voor
heel Overschie zal een groter budget nodig hebben. Het maximum is
10.000 euro.

De tunneltjes onder de A13 zijn geen vrolijke plekken. In 2017 zijn twee doorgangen opgeknapt en die
zien er inmiddels kleurrijk uit. Nu zijn de volgende twee aan de beurt. Met steun van een bewoners
initiatief gaat kunstenaar Danny Rumbl binnenkort aan de slag.

Het eerste tunneltje onder de A13 is in 2017 opgeknapt.

Kunst In de Lugt

Insprekers welkom!

Heeft u zin in een gezellige muzikale en culturele
zondagmiddag? Kom dan zondag 7 oktober naar
In de Lugt. Om 15.30 uur wordt de expositie van
Rio Holländer geopend. Daarna is er livemuziek van
KEES, Het Lab Overschie en The Legendary Orches
tra of Love. Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur voor
de expositie en de optredens. De tentoonstelling
blijft daarna nog een maand te zien. De toegang
is gratis. Komt u ook kijken en luisteren op de
Lugt 17?

De volgende vergadering van de gebiedscommissie
is dinsdag 16 oktober om 20.00 uur bij RWC Ahoy,
Landscheiding 101. Bij vergaderingen van de ge
biedscommissie kunnen bewoners en ondernemers
inspreken. Zij geven dan hun mening over een on
derwerp op de agenda. Of ze vragen de aandacht van
de commissie voor een onderwerp dat zij belangrijk
vinden. Hun spreektijd is maximaal vijf minuten.
Meer weten? De contactgegevens, de agenda en de
vergaderstukken staan uiterlijk een week voor de
vergaderdatum op www.rotterdam.nl/overschie.

Danny Rumbl

‘Ik fiets al jaren langs deze tunneltjes’, vertelt Rumbl.
‘Telkens viel me op dat ze er niet uitzien. Ze zijn saai,
maar ook gewoon vies en donker. Vorig jaar kwam
er een bewonersinitiatief van United010. Met hulp
van kinderen en jongeren uit de buurt, die ideeën,
onderwerpen en kleuren hebben aangedragen, heb ik
een ontwerp gemaakt en uitgevoerd. Superleuk om te
doen. De gebruikers van de tunnel zijn ook enthou
siast. Door de kleur is het echt opgefrist. En nu is
dus de tweede tunnel aan de beurt, weer dankzij een
bewonersinitiatief. Ik ben nu bezig met het ont
werp. Hopelijk kan ik in oktober gaan schilderen.’

Bewoners bij elkaar brengen
Voor ieder initiatief geldt: het plan brengt bewoners bij elkaar en
maakt het leven in Overschie leuker en prettiger. De aanvraag
procedure voor een bewonersinitiatief is overzichtelijk. De aanvraag
moet een goede begroting hebben en vijf handtekeningen van bewo
ners die het plan steunen. Bewoners die hulp willen bij de aanvraag,
kunnen terecht bij de medewerkers van de gebiedsorganisatie of bij
Opzoomer Mee. Als de aanvraag compleet is, kan de gebiedscommis
sie het plan beoordelen. De aanvrager moet soms nog een toelichting
geven tijdens de vergadering. De gebiedscommissie besluit dan ook
meteen over toe- of afwijzing van de aanvraag. Kijk voor informatie en
het aanvraagformulier op www.opzoomermee.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/overschie
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/overschie010
twitter.com/overschie

